ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 300.000 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΔΕΛ
Ο πολιτισμός είναι ένας από τους τομείς που πλήττονται από την οικονομική κρίση
και τα διατιθέμενα κονδύλια μειώνονται συνεχώς. Βασικό πυλώνα του πολιτισμού
αποτελούν οι Βιβλιοθήκες, οι οποίες στις μέρες μας μπορούν και πρέπει να
παραμείνουν ζωντανοί οργανισμοί. Μάλιστα ο ρόλος τους μπορεί να αναβαθμιστεί
και να καλύψει σημαντικές κοινωνικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ανάγκες.
Διαπιστώνοντας ότι το κράτος και οι δήμοι αδυνατούν να στηρίξουν επαρκώς τις
Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες, ο ΟΣΔΕΛ αποφάσισε να προτείνει ένα
πρόγραμμα ενίσχυσης των ενεργών Βιβλιοθηκών, που θα τις βοηθήσει στον
εμπλουτισμό των συλλογών τους με νέους τίτλους, στοιχείο απαραίτητο για τη
δυναμική τους ανάπτυξη. Ταυτόχρονα η πρόταση του ΟΣΔΕΛ θέτει τις βάσεις για
την αναγνώριση – επιτέλους – του Δικαιώματος Δημόσιου Δανεισμού και του
Δικαιώματος Φωτοτυπικής Αναπαραγωγής, τα οποία υπάρχουν στον νόμο από το
1993, αλλά δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί.
Συνοπτικά, η πρόταση του ΟΣΔΕΛ προβλέπει:
1. Υπογραφή σύμβασης μεταξύ ΟΣΔΕΛ και ενεργών Δημόσιων και Δημοτικών
βιβλιοθηκών διάρκειας τριών ετών.
2. Ετήσια επιδότηση από τον ΟΣΔΕΛ κάθε βιβλιοθήκης με ποσό 3.000 ευρώ με
αποκλειστικό σκοπό την αγορά νέων βιβλίων.
3. Αναγνώριση από πλευράς της βιβλιοθήκης του δικαιώματος Δημόσιου
Δανεισμού και χορήγηση άδειας από τον ΟΣΔΕΛ με την καταβολή του
συμβολικού ποσού των 100 ευρώ ετησίως.
4. Αναγνώριση του δικαιώματος φωτοτυπικής αναπαραγωγής μέρους (έως 20%)
του βιβλίου και χορήγηση άδειας από τον ΟΣΔΕΛ με την καταβολή
ποσοστού 15% επί των εισπράξεων του φωτοτυπικού μηχανήματος (το οποίο
δεν επιβαρύνει την βιβλιοθήκη, αλλά μετακυλίεται στο κόστος φωτοτυπίας) ή
ελαχίστου ποσού 200 ευρώ ετησίως.
5. Μια γενική πρόβλεψη για συνεννόηση με τον ΟΣΔΕΛ πριν από την
οποιαδήποτε ψηφιακή χρήση έργων που προστατεύονται από δικαιώματα.
Στις συγκεκριμένες συνθήκες η πρωτοβουλία του ΟΣΔΕΛ αποτελεί την καλύτερη
υλοποίηση του Καταστατικού του το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα διάθεσης μέρους
των εισπράξεων για πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Σε βάθος τριετίας η
πρωτοβουλία αυτή θα ενισχύσει με ποσό έως 300.000 ευρώ τόσο τις Βιβλιοθήκες, όσο
και τους συγγραφείς, μεταφραστές και εκδότες, που έχουν πληγεί καίρια από τη μεγάλη
πτώση της αγοράς του βιβλίου.
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